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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ sPoŁKA AKCYJNA

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen' Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \Ąłdział Gospodarczy pod numerem
KEs 0000955885; wysokoŚc kapitału zakładowego 173 321 ooo,oo PLN opłacony w całoŚci
NIP: 653-000-48-65;

REGON: 270034633;
nr rejestrowy BDO 000012274

res stro ny nte rn etowej: www.weq lo koks krai. pl
SposÓb komunikowania się z \Ą/ykonawcamizostał okreŚlony w dalszej częściSIWZ'
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo do 'l5oo
PRoFIL NABYWGY: adres internetowy: https ://dostawcv-weq lokoks.coiq. biz
Adres strony internetowej do składania elektronicznego forńularza otertowego
(adres platformy EFO) : https://efo. coig. bizl
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lnformacje podstawowe:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń zgodnie z
Regulaminem Udzielania Zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ s.A. zwanym w dalszej częsói slwz
Reg u lamine m z zastrzezen iem postanowień slWZ.
W[c]ąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust.1, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ S.A. w Profilu Nabywcy.
W niniejszym postępowanlu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególnościskładanie ofeń oraz dokumentów i oświadczóń, odbywasię przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. ofeńy wrazzzałącznikamisporządza s-ię w póśtail
elektron icznej i opatruje się kwalifikowanym podplsem elektron icznym.
Szczegółowy sposób składania ofeń na ptatformie EFo jest dostępńy na stronie:
https //efo. co q.
:
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Zakres ilościowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym określonym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staianności z

uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizaĄi zamowienia w półnym zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarÓw w ramach poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych i składania zamowień według rzeczywistych potrzeb z zastzeŻeniem,- ze
całkowita wartoŚc dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozycjiasortymentowych nie ulegnązmianie. llościwynika jącez rzeczywistychpolrzebZamawii;ącógo
zostaną okreŚlone w zamÓwieniach'

ZamÓwienie obejmuje jedno zadanie. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert
częŚciowych.
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ZamawiĄący po przeprowadzeniu tego postępowania nie zamierza zawrzec umowy ramowej
Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci składania ofert wariantowych
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opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamÓwienia jest:

Dostawa częścizamiennychdo przenośników statowo-członowych dla potrzeb Węgtokoks Kraj S.A.
KWK Bobrek - Piekary w roku 2022(gr. mat.295-40).

2.
lV'
1'
2.
3.

SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
okreŚla Załącznik Nr 1 do slwz'

Termin realizacji zamówienia i wymagany okres gwarancji.
Umowa obowiązywaÓ będzie: od dnia zawarcia do 31..12.2022 roku,
ZamÓwienie nie moze byc doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynita;ącymi
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego'
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Wymagany termin realizacji dostawy:

- dp 60.dni

od daty wysłania zamÓwienja drogą elektroniczną na zasadach określonychw Załączniku
nr 6 do Regulaminu tj. ogÓlne Warunki Realizacji Dostaw ()WRD).
Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy liczącod daty'dostawy przedmiotu zamÓwienia
do
magazy nU Za mawiającego.
Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w Załączniku nr 8 do SIWZ _ lstotne postanowienia

do umowy.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
Q telminie DrzeProw,adzęnja aukcii ete.ktroniczneiWvkonawcv zostana poinformowani na
ęt3pie zaproszenia do udziału w aukcii'
ofeńa ostateczna uzyskiwana jest spośród złozonych ofeń:

w drodze aukcii elektronicznei:
zamawiający moze przeprowadziĆ aukcję elektroniczną jeŻeli do postępowania zostanązłoŻone
co
najmniej 2 ofeńy nie podlegające odrzuceniu. W tym przypaot<u jułcJa elektroniczna zostanie

przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weglokoks.coig.bizl. Wykonawca zobowiązany jest
zalogowac się pod powyzszym adresem w systemió Aukcje elektroniczne.
Zamawiający w toku aukcji elektronicznej, stosowac będzie kryterium ceny.
Wymagania sprzętowe:
- komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
- przeglądarka internetowa:
. Microsoft Edge
. Mozilla Firefox 3'5 lub wyŻsza,
- włączona obsługa JavaScript i obiektÓw ActiveX.
lnformacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału
w
aukcji.

e)
f)

2)

3.

Do aukcji elektronicznej nie zostanązaproszeni Wykonawcy, ktÓrzy nie spełnią warunkÓw udziału
w
postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.
W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje
się
złoŻoną ofeńę'
Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw realizacji
zamowienia z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłnĄkorzystniejszą ofeńę bez względu na ustalony wczesniój
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszc4a sie przeprowidzenie uzóodnień w formió pisemńel,

tgl"foniq'n"i' f"k.o*"i.
(no.''"il' oońffi
Zamawiający zastrzega "l"ktroni"'n"i
sobie prawo do uniewaznienn i powtÓrzenia aukcji, o ile z przyczyn lezących
w szczegÓlności po.jego stronie aukcja obarczona jest wadą. o terminió rozpoczęcia nbwej duicji
Zamawiający powiadomiw sposÓb okreŚlony w SIWZ.

W sprawach dotyczących przebiegu aukcji, a W szczegotności obsługi funkcjonatnej połtatu
należy kontaktować się z operatorem aukcjitj. cotc S.i., ut. Mikołows|<a 10o, io-065 Kitowice,
tel. +48 32 757 4444 lub poprzez formularz kontaktowy zawarty w zakładce kontakt na stronie
e I e ktro n i cz n e g o fo rm u I a rza ofe rtoweg o.
VI

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

o udzielenie
1.

2.

a)

zamÓwienia mogą ubiegaĆ się \A/ykonawcy, ktorzy spełniają warunkidotyczące:

Posiadania wiedzy i doświadczenia potrzebnej do realizacji zamÓwienia.
i finansowej, to znaczy.

Sytuacji ekonomicznej

Wykonawcy ,ktorzy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech
lat
obrotowych, a jeŻeli okres prowadzenia działalńoścljest krÓtszy nizleden r"ok-tym okresie, na
podstawie ,,Rachunku zysków i strat'' pozycja PrzychÓd netto ze śprzedazy produktów,
'
towarÓw i
_ oo wariości powvżei too
lub
Przychód
netto
ze
sprzedaŻy
ooo.oóplru.
.materiałÓw
W przypadku wykonawcow nie zobowĘz
ią finansowego
Zamawiający dokona weffikacji sytuacji ekonomicznejWykonawcy na podstawie innych dokumentów
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim'
W przypadku wykonawcÓw przedstawiających wartoŚć uzyskanych przychodow w walutach
obcych
Zamawiający dokona. przeliczenia wykazanej kwoty wóaług średniego kursu NBP ogłoszonógo
ostatniego dnia roku, ktorego przychody dotyczą, a w przypadku przychódow uzyskanycn w niezącim
roku wg średniegokursu NBP ogłoszonego dnia poprźedzającegó dzień, * kbry upływa tórmin
składania ofert. Aby było możliwe dokonanie przeticzenia waftościliykonanych dostiw, których wartość
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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została określona w walutach obcych, należy je wyszczegotnić oddzielnie dla kaŻdego roku
kalendarzowego.

z

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się
rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty wg średniegokursu NBP ogłoszonego ostatniego ania ńióśiąca roku
obrotowego.
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamowienia;

b)

Nie zalegają z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na
raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,

3

Nie znajdują się w stanie:

4.
a)

likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykónawcy lub sąd zarządzii iikwioóc1ę
'1
aajatku w trybie art..332 ust. ustawy zdnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (oz.U. 22021'
1588 t.j.),

upadłościza wyjątkiem wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba, ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. t
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłoŚciowe (j't' Dz'U' z2O2O poz' 1228 z poŻn.zm.),
5.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
6.
9pełniaja wymagania odnoszące się do przedmiotu zamÓwienia określonepzez Zamawiającego w
Załączniku nr 1 do sIWz.
7. Niezależnie od podstaw wykluczenia określonych w Regulaminie udzielania zamówień w
Węglokoks Kraj S.A. oraz SIWZ, Zamawiający wykluczy z posĘpowania Wykonawcę:
a) co do ktÓreg o zachodzi jed na z poniższych okoliczności,okreŚlona w ań' 7 ust' 1 ustawy z dnia'l3 kwietnia
2022 r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agreś1i na Ukrainę oraz
słuŻącychochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z2022 r' poz.835), dalejzwańa ,,Ustawą'' t]':
- Wyko19t1'9ę wymienionego W wykazach okreŚlonych w Rozporządzeniu Raoy (WE) Nr 765/2006 onia t a
maja 2006 r. dotyczącego ŚrodkÓw ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi
Łukaszence i niektÓrym urzędnikom z Białorusi (zwanego dalej ,,Rozpoządzóniem nr 765/2006'') i
Rozporządzeniu Rady (UE) Nr 26912014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ŚiodkÓw ograniczającvch w
odniesieniu do działań podwazających integralnoŚć terytorialną, suwerennoŚć i niezalez-nośÓ ur<iiińy run
imzagraŻających (zwanego dalej ,,Rozporządzeniem nr 269t2O14''), albo wpisanego na listę na podstiwie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu Środka, o ktÓrym mowa W ań' 1 pkt 3
b)

-

-

b)

c)

Ustawy;

Wykonawcę, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2O1B r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U' z2022 r. poz.593 i655)jest
osobą wymienioną w wykazach okreŚlonych w Rozporządzeniu nr 765t2OO6 i iRozporządzeniu nr
26912014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r',
o ile została wpisana na listę
p9gs]?Wie decyzji w sprawie wpisu na listę rózstrzygającą o zas1osowaniu
.na.
środka, o którym mowa w ait' 'l pkt 3 Ustawy;
Wykonawcę, ktÓrego jednostką dominującą w rozumieniu ań. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzeŚnia
1994 r. o rdchunkowości (Dz. |J ' z 2021 r. poz. 217 , 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
okreŚlonych w Rozporządzeniu nr 76512006 i Rozporządzeniu nr 26gt2o14 albo wpisańy na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę ha podstbwie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu Środka, o ktÓrym mowjw ań. 1 pkt 3
Ustawy;

wobec ktorego

zakaz ubiegania się o zamÓwienie określony w ań. 5k Rozporządzenia Rady (UE)
r. w silrawie zmiany rozporządzenia (UE) nr ag3tżolą dotyczącego
środkowograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zgóonie
z ktÓrym zakazuje się udzielania wszelkich zamÓwień publicznych naizeczlub z'udziałem:
- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organÓw z siedzibą w Rosji;
_ osob prawnych, podmiotow lub organÓw, do ktÓrych prawa
własnoŚci bezpoŚrednio lu'b poŚródnio w
ponad 50 % naleządo podmiotu, o ktorym mowa W powyzszym tirecie; lub
- osob fizycznych lub prawnych, podmiotÓw lub organÓw działających w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o ktorym mowa w dwÓch powyzszych tieratach, w tym podwykonawcÓw, dostawcÓw lub
podmiotow, na ktorych zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowień publicznych, w
przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartoŚcizamowienia;
wobec ktÓrego są podejmowane inne prawem przewidziane Środki o charakterze sankcyjnym, niz te
okreŚlone w ust. 1;
nr 20221576

istnie_je

z dnia 8 kwietnia 2022
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ktÓry w zakresie przedmiotu zamÓwienia oferuje wyroby pochodzące lub ktore zostały wywiezione z

Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.
Niezaleznie od innych dokumentów wymienionych w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do złoŻenia
wrazz ofeńą oświadczenia, ktÓrego wzór stanowiZałącznik nr 4 do stwz. oswldoczóńie składane jest
przezWykonawcę w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w punkcie powyzej. w
przypadku wspólnego ubiegania się o.zamÓwienie przez WykonawcÓw, oświadczenie składa uazóy
z
\AłkonawcÓw wspÓlnie ubiegających się o zamÓwienie.
Jezeli Wykonawca nie złozył oŚwiadczenia, o ktorym mowa w ustępie powyzej, lub złozone oŚwiadczenie
jest niekompletne lub zawierabłędy,Zamawiający wezwie \A/ykonawcę ooleg'ó złoŻenia, poprawienia
lub
uzupełnien ia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia, o ktÓrych mowa w ust. 7

w dostępnych rejestrach, zarówno w toku postępowania

wykonywania Umowy.

o

udźielenie zamówienia, 1ak

iw

toku

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie
spełnia na pod-stawi9 zlożonych przez WykonawcóW, a wymaganych przez Zińawiającego

dokumentow i / l ub oświadczeń.

Vll. Wykaz dokumentów

i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w ceIu potwierdzenia spełnlenia
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wyktucz enia z postępowania o udzietenie
zamówienia.

1.
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

2

DoKUME NTY/ośW!A DczENlA WYMAGAN E Do zŁozENlA WRAZ z oFERTA oD KAZDEGo z
WYKONAWCOW
Formularz ofeńowy wraz z oświadczeniami -złoŻony elektroniczne (wzor stanowi Załącznik nr 2 do
srwz).
oŚwiadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
wskazanych w częściVl, ust. 7 - zgodnie ze Wzorem Załączinika nr 4 do slwz.
Aktualny odpis z właŚciwego rejestru, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu- składania ofeń, 'a dla

Wykonawcow, ktÓrzy prowadzą działalnoŚc na podstawie innych dokumentów - ten dokument,
Pełnomocnictwo do podp.isywania ofeńy w imieniu \A/ykonawcy, jeżeli upowaznienie do podpisywania
ofeńy nie wynika z pzedstawionych dokumentÓw,(zalecane doiączenie pełnomocnictwa w' ośobnym
Pliku , podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę)
DowÓd wniesienia wadium-jezeli dotyczy.
Dokumenty / oświadczenia wymienione W cz.lllZałącznika Nr 1 do SIWZ_ie ŚIi są wymagane do oferty'
Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium nzeózyposiolitej Polskiój,
zamiast dokumentów, o ktÓrych mowa w pkt 3) składa dokumeniy wystawione-w t<l-a1u, w któryń
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy okreŚlone w pkt 3) stósujó się odpowiednió,

Dokumenty i oświadczenia,do złożeniaprzez Wykonawcę' ktory złożyłnajkorzystniejszą ofeńę
(najwyżej ocenioną i..zawierĄącą najniższą cenę lub najkorzystniejszy ńilanś ceny_oraz innych
kryteriów oceny ofeń) - na wezwanie Zamawiaiaceqo:

1) oŚwiadczenie Wykonawcy
zZałącznikiem nr 7 do SIWZ

a)

a)

2)
3)

członka konsorcjum

Dokumenty / oŚwiadczenia wymienione W

-

dane do zawarcia umowy

cz.lll Załącznika Nr 1 do

SIWZ-

jeŚIi

-

zgodnie

są Wymagane,

Dla potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodnośó z oryginałem rachunku zysków
i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowyóh, a jezeli okrJs prowadzenia działalnoŚci
jest krÓtszy niz jeden rok _ za ten okres. W przypadku \A/ykonawcow, którzy na podstawie przepisÓw
odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdaniafinansowego, inne dokumenty okreśiające
przychody za okres jak w zdaniu poprzednim .

4)
na

Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalega nia

z uiszczeniem podatkÓw, opłat lub składek
ubezpieczeniaspołeczneizdrowotne:
aktualne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że \Ąłkonawca nie zalega
z opłacaniem podatkÓw, lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolńienie, odroczenie lib
rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjiwłaŚciwego organu
- wystawione nie wcześniei niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofórt.
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Aktualne zaŚwiadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Że Wykonawca nie zaleg-a z opłacanień
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie ze uzyskał przeŃidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania
decyzji właŚciwego organu _ wystawionego nie wcześniei niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofeń.

JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospotitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktÓrych mowa w pkt ) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktÓrym ńa
siedzibę lub miejsce zamieszkania' Termin okreŚlony w pkt 3) sfosu7b się odpowiednio.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, ktory złożynajkorzystniejszą ofertę, do złożenia w okreslonym
terminie (nie krotszym niż pięć dni roboczych) stosownych oświadczeń/ dokumeniów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań okreśIonych przez Zamawiającego, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne
był o b y u n i eważ n i e n i e po stępowa n i a I u b od rz u c e n i e ofe rty.
VIII.
1.

2.

3

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofertę.
Wykonawcy mogą wspolnie ubiegać się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚć za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
W przypadku, o ktÓrym mowa w punkcie 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamÓwienia' Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawia1ący będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem ze skuikiem dla
wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilku WykonawcÓw wspolnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą
być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawcow lub osoby reprezentujące
poszczego nych wy kon awcÓw s kład ających ofertę ws pÓl ną.
l

KU KIE

4.
1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

NAWC

WSPO

Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 2, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli
wszystkich pozostałych Wykonawców,
dokumenty ioŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, potwierdzające, ze

nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłoŚci,
oŚwiadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
wskazanych w częściVl, ust. 7 - zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 4 do slwz.
oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚciza wykonanie pzedmiotu ZamÓwienia stanowiącego
Załącznik Nr 6 do SIWZ
potwierdzen ie wniesien ia wad ium- le żel i dotyczy.

W przypadku wnoszenia wadium w formie owarancii lub poręczeń przez WykonawcÓw
qbieqaiacych sie o udzielenie zamowienia z treści owarancii musiwvnikaĆ.że M

wspÓlnie

dg. zlqceniodawcy owarancii' jak rÓwniez do wszystkich oozostałvch WM
ubieoaiacych sie o udzielenie zamÓwienia.
dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, potwierdzające, Że
nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne il'bo' ze
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu, zobowiązani będą złoŻyćna wezwanie
Zamawiającego Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia, ktÓrych ofeńa będzie
najkorzystniejsza.

8)

Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazać, ze warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania zamÓwieńia iub
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚc w przypadku złoŻenia najkorzystniejszej
oferty złoŻyĆna Wezwanie Zamawiającego odpowiednie dokumenty (jeŚ|i są wymagane). lózeti1óoeń
z Wykonawcow spełnia określoneprzezZamawiającego warunki mozna przedłozyŁ tylko dokumenty
jego dotyczące.

e)

W przypadku wyboru ofeńy wspÓlnej, Zamawiający moze zaŻądac przed zawarciem umowy, umowy
regu ującej współpracę tych Wykonawców'
l

tx.

Opis przygotowania oferty

:

Wykonawca moze złozvć tvlko iedna oferte'
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Składana na platformie efo oferta elektroniczna oraz odpowiednio oznaczone dokumentv wvmaoaia
opatrzenia kwalifikowanvm podpisem elektronicznvm : https://efo'coiq.biz (możliwośćwyboru ilości
podpisow)
Formularz ofeńowy - w wersji elektronicznej dostępny jest również po kliknięciu na link
zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wykonawca w formularzu ofertowym
winien wypełnić wszystkie pola stanowiące informację na temat firmy.
Cena ofertowa musi byc określona w PLN, podana w tabeli Formularza ofeńowego, jako cena netto
brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT.
Do formularza ofertowego złozonego w formie elektronicznej nalezy dołączyc rÓwniez załączniki do
oferty, tj. dokumenty i oŚwiadczenia wymagane W postępowaniu zgodnie z treŚcią SlWZ(wymagane
wraz z ofeńą), zapisane w jednym pliku w formacie PDF, pełnomocnictwa wskazu jące, iŻ osoba
występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu \AłkonawcÓw wspolnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia, jest do tego upowaŹniona, jezeli nie wynika to z dokumentÓw
potwierdzających zasady reprezentacji' Plik o rozmiarze max. 250 MB'
Pełnomocnictwo udzielone do złoŻenia oferty musi byc pod rygorem niewazności opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę,(zalecane dołaczenie pełnomocnictwa w
osobnvm pliku , podpisaneqo kwalifikowanvm podpisem etektronicznvn przez mocodawce\
i

Uwaga:

_w przypadku braku moŻliwościzłoŻenia załącznikÓw do ofefty w jednym pliku, załączniki mogą być
złoŻone w kilku plikach - w takim przypadku kaŻdy dołączony plik winien być podpisany przez osoby
uprawnione do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz opatrzony nazwą wskazującą
na jego zawaftośc,

-szczegołowy sposób składania ofert
httos://efo. coio bizlind

na

platformie

EFo

1'esf dostępny

moc/dokumentacia
_ załączniki do oferty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa naleŻy dołączyć jako
oddzietny plik,

na

wadium w innej formie niŻ pieniądz (poręczenie, gwarancja), ktore zostało wystawione

7
8

9

11

12

13.

14.

postaci

elektronicznej, naleŻy dołączyć jako oddzielny pIik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
p rz ez Wvstawce po recze n i a/gwa ra n ci i

Treścofeńy musi odpowiadac treŚci niniejszej S|WZ lub specyfikacji technicznej, pod rygorem

odrzucenia oferty zgodnie z g 29 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
?|zgc złożeniem ofertv zaleca sie wvkonanie testu podpisu elektroniczneao na Platformie EFo.
MoŻliwośćwykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo jest dostępna po zatogowaniu
- po kliknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia" /'Podpis elektroniczny'
W przypadku wystąpienia problemow ze złoŻeniem podpisu naleŻy skontaktować się bezpośrednio z
Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem
https://efo'coig.biztrndex/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemow związanych m.in.
z podpisem elektronicznym).
wiąŻącąofertą jest elektroniczna oferta pozostawiona na Platformie EFo w statusie złoŻona.
ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byĆ sporządzone w języku polskim pismem czytelnym i tnvałym.
Dokumenty sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski
iwraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.
Strony zawierające informacje nie wymagane przezZamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie,
jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.
Wykonawcy, ktÓrzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
ceńyfikujący, zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzor takiego podpisu przed
rozpoczęciem procesu składan ia oferty'
Zmiana lub wycofanie ofeńy jest mozliwa przed terminem składania ofert, plzy czymzmiana oferty moze
być dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złoŻenie nowej (zmienionej).

W zaoferowanej cenie realizaĄi zamÓwienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i

inne

zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do magazyn ow ZamawiĄącego Wraz

z
15

w

stronie:

ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nieprzewidzianego do zwrotu

oznakowania wyrobÓw.

i

Jezeli Wykonawca zamierza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisÓw Ustawy z dnia

'16 kwietnia '1993 roku o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.

U.z2020r.poz. 1913t.j') niepozniej niżwterminieskładaniaofeńmusizastrzec.żeinformacienie
moa4 .b.vśudostepnione oraz wvkazać iż zastrzeżone informacie stanowia taiemnice
przedsieblorstwa - załacznik nr 3 do SIWZ.
W tej sytuacji, \A/ykonawca zamieszcza treściobjęte
przedsiębiorstwa'' w osobnym pliku,
''Tajemnicą
ktÓremu nadaje odpowiednią nazwę i dołącza do składanej oferty elektronicznej wraz z pozostałymi
p

l i

ka m i

zawier ający mi treŚci og

Ól

nodostęp ne.

Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚc kazdy
zainteresowany moze legalnie poznac. W szczegolnoŚci nie moŹna zastrzec'. nazwy i adresu
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji

warunkÓw płatności.

'16'

i

lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa \A/ykonawcy powinny zostać przekazane w taki
sposob, by Zamawiający mÓgł z łatwościąokreślićzakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci
przekazanych dokumentÓw i danych do dokumentacji postępowania'

Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją
przez niego postanowień Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ S.A. i treś-ci
s!Wz' w tym w szczegóInościwszystkich warunków udziału w postępowaniu.
Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym z następujących systemow operacyjnych:
Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows 7, Windows XP, Visia), wńaows
11,przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Microsoft Edg+ Mozitla Firefox od
weĘi 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzietczośćekranu wymagana do

poprawnego wyświetla n i a

X.
Xl.

xll.
1.
2
3.
!5'

XlV.

1'

2.
xV'
1.
2.
xvl.
1

3 66x7

86.

Wadium.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny jest najniższa cena (c)_ waga 10o %
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta \Ałkonawcy, ktÓry zaoferuje
nĄniŻszą cenę realizacji zadan ia.
Sposób uzyskania ostatecznej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad określonychw SIWZ.
Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkow realizacji
zamÓwienia z wYkonawca. którv złożvłnaikorzvstnieisza ofeńe _ bez względu na ustalony wczeŚniój
sposob uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,
elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej.

Xltl. Warunki

1.
2.

1

umowy:

lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku Nr 8
do SIWZ.
Umowa moze zostaÓ zawarta po upływie terminu związaniaofeńą' jezeli\AĄlkonawcawyrazizgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonychw złozonej ofercie.

Warunki płatności
Wymagany termin płatnoŚci wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np- odbioru prżedmiotu
za mÓwłen ia potwierdzo n ego przez Zamawiającego'
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
Termin związania ofeńą.

\A/ykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofeń.

Rozstrzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy moze nastąpic po upływie terminu związania
ofeńą i nie jest Wymagane jego przedłuŻanie' Niemniej jednak, jeŻeli zamawiający uzna to za
zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłuzenie terminu
związania ofertą o okres do 60 dni.
Termin składania ofeń:
wraz z
ikami na
w form ie elektron icznej poprzez

E

Iektron

do dnia AL,[Q'.A.&.{...,". ao
2.

o09

.....0.............

odpowiedzialność za prawidłowe złozenie oferty ponosi \Ałkonawca. ofeńa wiąŻąca powinna na
Platformie EFo mieć status złoŻona.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Koszty opracowania i złoŻenia ofeńy oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
System Elektronicznego Formularza ofeńowego nie dopuszcza mozliwoŚci złoŻenia oferty po upływie
terminu składania ofeń.
Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofert zmienic lub wycofaĆ ofeńę.

UWAGA:
Na etapie składania oferźy, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia ofefty oraz weryfikacji
prawi dłowościu żytych pod pisow elektron i cznyc h pnez system i nformatyczny.

XVll. otwarcie ofeń.
otwarcie złożonychofeń nastąpiw dniu il!4'.lp.,,łNilL.... r. o godz.

1'
2.
3.

lnformacja

z

...

otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim Wykonawcom drogą elektroniczną

na adres e-mailowy wskazany w złoŻonej ofercie.

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofeń.
otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzien, w którym
upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.

XVII!. Sposob przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.
Zamawia1ący ustala następujący sposÓb komunikowania się z \ĄĄlkonawcami:

1.

WykonawcyzZamawiającym:
zapytania do SlWZ' uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treściofert, dokumentów, pozostałe
oświadczenia i wnioski:
drogą elektroniczną na adres: m.mietus@weqlokokskrai.pl lub
poprzez Platformę EFo na adres e-mail osób do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu'
składanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia
treściofeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą - w formie elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę EFo na elektroniczne wezwanie w
okreŚlonym przezZamawiającego terminie lub na adres e-mail: m.mietus@weqlokokskraj.pl

a)
b)

2'

Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadomienia, Wezwa n ia oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom :
- drogą elektroniczną. drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie
Elektronicznego Formularza Ofertowego.
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poprzezzamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
ntern etowej w prof u n a bywcy https ://dostawcv-weq lokoks.coiq. bizl
i

3.

i

I

osobami udzielającymi informacjize strony ZamawiĄącego jest:
Sekretarz Komisji Przetargowej :Marzena Miętus: tel:32l7181168; e-mail:m.mietus@weglokokskrai.pI
W celu kontaktu zwyznaczonymi osobami naleŻy przekazac zapytanie pzezPlatformę EFo lub drogĘ
elektroniczną na podany adres.
WviaŚnienia udzielane sa od poniedziałku do piatku w qodz. od 7.00 do 13'O0.

xIx.

1.
2.
3.
4.
5.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji .
Wszelkie oŚwiadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
Wykonawca moze zwrÓcic się do ZamawiĄącego o wyjaŚnienie treściS|WZ poprzez narzędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofertowego. ZamawiĄący niezwłocznie udzieli
wyjaŚnień, chyba, ze prośba o wyjaśnienie treścispecyfikacjiwpłynęła doZamawiĄącego na mniej niż
3 dni przed terminem składania ofeń.
Treśczapytań (bez ujawniania żrodłazapytania) wraz z wyjaśnieniamiKomisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej Zamawiającego W profilu nabywcy.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikowac treŚc slWZ. Jezeli zmiana ta będzie istotna, w szczegÓlności dotyczyć będzie kryteriów
oceny ofert, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający
przedłuŻy termin składania ofert ' Dokonaną W ten sposÓb modyfikację Zamawiającv umieŚci na stronie
internetowej

.

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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W przypadku modyfikacji treściFormulana ofertowego

pned terminem składania ofert, jesli
Wykonawca złożyłjuż elektroniczną ofertę otnyma powiadomienie o koniecziości
zweryfikowania złożonej oferty, w kontekściejej komptetności i zgodności. Na ptatformie EFo
oferta Wykonawcy zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' (złożonaw popnedniej wersji
Formularza). Wykonawca powinien dokonac aktualizacji złożonej oferty w opórciu -o

zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formularzu ofertowym i wysłać ją ponownie do
Zamawiającego. W przypadku nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferźa pozostaje
wiążąca.

XX

P

rzetwarzan ie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o161679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetv,tarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^//E

o

(ogÓlne rozporządzenie
Zamawiający informuje,

iz

ochronie danych), (Dz'U'UE.L.2016'119'1), zwanego dalej RoDo,

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ S'A., z siedzibą
(41-94o) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 00o,oo złotych opłacony w ciłoŚci
podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65,
REGON:270034633; BDO000012274,e-ail:sekretariat@weglokokskraj.pl, ww.weglokokskraj.pl, zwany
:

w Piekarach Śląskich

2

dalej Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS KRAJ S.A. : adres 41-9o5
Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl , tel. 32 7 iB 16 67
Dane Wykonawcy przefutarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli pŻez Uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
Przebłvarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyć reprezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.
.

3.

a)
b)

c)
d)

4
5

6

7

8

9.

10

11

12.

Prze[uarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań' 6 ust. 1 lit' f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem Społki jest koniecznośc przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamÓwienia'
Dane Wykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleznoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow ań. 6 ust. 1 lit' f) RoDo.
Przebttarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnoŚciz ustawy o podatku dochodówym
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust' 1 lit' c) RoDo'
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacjąpowyzszych
celÓw. Administrator może udostępnic dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym,z ktorymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ S.A..: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pt , tet.32 71816
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ
przetvvarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
Wykonawca zobowiązuje się poinformowaĆ w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnoŚc gospodarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są w składanej ofercie
lub jakimkolwiekzałączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, o:
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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a)
b)

13.

14

xxt.
1.

2.
3.
1)

2)

4

fakcie przekazania d a nych osobowych Ad m n istrato rowi (Za mawiające m u )
pTzetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jeżeli dotyczy)
Zgodnie
art',14 RoDo \AĄlkonawca zobowiązuje się wykonac W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktÓrych mowa w ust. '12, przekazując im treŚc
klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom \A/ykonawcę jako
żrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zamawiają.vl
( jeŻeli dotyczy)
Podanie przezWykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowiwarunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
i

,

z

lnformacje dodatkowe
Całoścpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwniez wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Komisja przetargowa moŻe Żądac od \A/ykonawcÓw wyjaŚnień dotyczących treŚci złozonych ofert
(omyłki pisarskie , omyłki rachunkowe, omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z SIWZ).
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa WykonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofert:
nie złoŻy li stosownych pełn omocn ictw, oświadczeń u b do ku mentow,
złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w
okreŚlonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie postępowania
lub odrzucenie oferty.
Składanie dokumentÓw przez Wykonawcę, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę (w przvpadku procedury
l

odwrÓconej):

1)

2)
d

b
5

6.

Komisja Przetargowa
Mfukonawcę, ktÓry złoŻyłnaikorzystniejszą ofertę do złoŻenia stosownych
'wzywa
dokumentów w okreŚlonym terminie, chyba, ze pomimo ich złoŻenia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowania lub odrzucenie oferty.
oświadczenia lub dokumenty złozone przez \AĄkonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę winny

potwierdzac:
spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunkÓw okreŚlonych w
slwzllwz na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień złoŻenia.

Komisja przetargowa uprawniona jest do odstąpienia od ządania od Wykonawcy dokumentÓw i
oŚwiadczeń wynikających z Regulaminu lub S|WZ/|WZ jeŻeli Zamawiający jest w iclr posiadaniu albo
moze uzyskaĆjez powszechnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.
Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę
warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań
określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dz-ień
uzupełnienia.

7
8

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

Z0odnie z $ 39 ust.1 Requlaminu dokumentacja z postepowania nie podleoa udostepnieniu
na zasadach określonvchw przepisach o dostępie do informacji publicznei

xxil. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1.

2.
1)

2)
3)

4)

osoby upowaznione informują WykonawcÓw, W formie przewidzianej W slWZ

www.weqlokokskrai.pl
lnformacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania zawiera informacje o:
Wykonawcach, ktÓrych oferty wybrano,
Wykonawcach, ktÓrych oferty zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą
z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą z Regulamin U oraz
uzasadnienie faktyczne,
uniewaznieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie

faktyczne.
3.

o

sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie

Decyzje podejmowane przez Zamawiającego

w toku

postępowania

o

udzielenie ZamÓwienia,

w tym o odrzuceniu ofert, wykluczeniu WykonawcÓw czy unieważnieniu postępowania są ostateczne
i nie podlegają zaskażeniu. \A/ykonawcom uczestniczącym W postępowaniu jak i mającym zamiar

wzięcia udziału W postępowaniu

o

udzielenie ZamÓwienia nie przysługują W stosunku do

Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu'

sekretarz Komisji Mazena Miętus
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XXlll. Postanowienia końcowe.

Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
Wszelkie.koszty związane ze sporządzeniem,-złozińilm ofeńy oraz uczestnictwem
W postępowaniu
ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

1

2

1

2.

3.
4.
5.
6.
7
8
9

Załącznik nr

1

Załączniknr 2
Załączniknr 3
Załącznik nr 3a
Załączniknr 4
Załączniknr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załączniknr B

.w49!J(Jrr.rvv

Formularz

Wy kaz spełnte nia wymagań

pa ra metrow tec hn lcz ny ch ,doku m nty

oświadczeniewykonawcyoŚwiadczenie
oświadczenie
iotu
oświadczenie
WS
ie ubi
oŚwiadczenie
lczłonkako
lstotne
nowienia ktÓre z
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWTENIA

l'

opis pzedmiotu zamówienia:
Dostawa częścizamiennych do przenośników staIowo-członowych dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ
S.A. w 2022 roku.(gr. mat. 295-40| w iIościi rodzaju szczegółowo okreśtonym w poniższeitabeli oraz

w formularzu ofeńowym.
Nr zad.
(pozycji

Nazwa materiału

)

Szacunkowa wielkość
dostaw

ilość

1

1)

cZŁoN ŁAŃcUcHoWY PoDWÓJNY Z PŁYTĄ STALOWOczŁoNoWĄ 2000X300MM XllG-31 B PRZENoŚ NIK STALOWY B-

2000

2l

szt

CzęŚc 1 - częŚcizamienne do przenoŚnikÓw stalowo- członowych

cZŁoN ŁAŃc U cHA PoDWoJ NY z PŁYT ĄsTALoWo-cZŁoNoWĄ
XIIG-318 PRZ ENoŚNlK STALoWY B-22oo

40

szt

40

szt

ll. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe:

1. oferowany przedmiot zamÓwienia musi być fabrycznie nowy iwolny od wad fabrycznych iwykonany
zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną.
2. Pod pojęciem fabrycznie nowego, zamawiĄący Żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot
3.
4.
5.

zamÓwienia do skompletowania ktorego uzyto wyłącznie materiałow nowych, czyli takich, ktÓre nie były
remontowane, regenerowane i używane.

oferowany towar musi byc wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszaÓ praw majątkowych

i

niemajątkowych, znakÓw handlowych, patentÓw praw autorskich osÓb trzecich oraz musi byćżgodńy ze
złoŻoną ofeńą.
Człon łańcuchowy 82000 , P.2200 podwÓjny z płytą stalowo-członową musi byÓ wykonany zgodnie z
rysunkiem XllG-3'18.

Wsporniki łączące blachę przenoŚnika płytowego z łubkami dodatkowo wzmocnione poprzecznym
zastrzałem.
6. Połączenie wspornik - łubek, nitowane'
7. Materiały wykonania
. Blachy : S355J2
. Wsporniki : S355J2
. Sworznie :41Cr4l42CrMo4 35 - 40 HRC (bez smarowniczek)
. Krązniki : 41Cr4l42CrMo4 35 - 40 HRC (bez wkładki PTFE)
. Łubki :41Cr4l42CrMo4 35 - 40 HRc
8. Poziom jakości spoin wg PN-EN lSo 5817:2014-05
:

lll' Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań okreśIonych
przezZamawiającego - do złożeniawraz z ofeńą:
1. Wvkaz parametrÓw techniczno - uzytkowych oraz Wymaganych dokumentow przedmiotu zamÓwienia
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ .

2. oŚwiadczenie dotyczące

3'

!5.

przedmiotu ofeńy iz oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiejw zakresie wprowadzenia na rynek -zgodnie z Załącznikiem ni5 do S1WZ
oświadczenie, ze Swiadectwo odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006 stanowiÓ będzie podstawę
odbioru przedmiotu zamÓwienia i będzie załącznikiem do dokumentu dostawy- zgodnie z' Załąr;znikiem
nr 3a do SIWZ
llzÓr deklaracji zgodnoŚci - oŚwiadczenie Producenta, lub jego upowaznionego przedstawiciela.
Dokumentacja techniczna wyrobu zawierająca rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamÓwienia,
potwierdzająca spełnienie pzez oferowany wyrÓb Wymaganych przez ZamawiĄącego parametrow
techniczno- uzytkowych przedmiotu zamÓwienia.

.Uwaga:

a)
b)

Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być waŻne w dniu składania ofert.
W przypadku braku ważnoŚci złoŻonego Wraz z ofełią certyfikatu na cały okres realizacji zamÓwienia,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ do WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek _ Dział Logistyki
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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,l

Materiałowej, aktualny _ obowiązujący certyfikat. Dostarczony certyfikat musi dotyczyć wyrobu
zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ktÓry przedstawił dokument, ktÓry stracił ważnoŚć po wyborze
oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu zgodnie z pkt. b), zawarcie uńowy-będzie
niemoŻliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

c)

zjeżelidotyczy

IV

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyÓ wrazz przedmiotem zamówlenia:

1. Przy każdej dostawie:

1) instrukcja (uzytkowania, stosowania)- jezeli dotyczy

2) dowÓd wydania materiału (WZ),
3) świadectwo jakoŚci,
4) deklaracja zgodności,
5) Świadectwo gwarancyjne,
6) Świadectwo odbioru 3.1

2.

Po zakończeniu realizacjizadania (wrazz odbiorem końcowym)
1

)

Protokoł kompletnoŚci dostawy.

2) ProtokÓł zdawczo-odbiorczy.

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus

N\

str. 14

P

Załącznik nr 2 do SIWZ

wzór

Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do S\WZ w wersji etektronicznej dostępny7'esf po kliknięciu na tink
zamieszczony na stronie internetowejw Profilu Nabywcy

FORMULAR'Z OFE RTOIIIIY

tĘkonawca
Pelnd nazwa VJykonar'Ey
Forma prawna

sielŻlba wykonawcy (adres}
Kra,l

Kod poczto$ry. mlasto
Poczta
WoJervództtło
NIP
REGON

Ucz$tnlctr Korsor{um (lctcll dotyeyl
Naa/sa firrny /'ofma prarłna

Adres siedziby

NIPIREGol.T

Llder:

NIP

Ucrestnik

NIP

REGON:

REGON:

Nlł
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1)

2)

oświadczam,że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku oferty WspÓlnej kaŻdy
Wykonawca składający ofeńę wspÓlną:
podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, ktora zawiera wszystkie koszty, ktÓre będą
poniesione w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,

akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnościwynagrodzenia naleŻnego
na podstawie umowy, ktÓry wynosi do 60 dni kalendazowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu

n ego przez Za mawiającego.
oferuję termin realizacjizamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w Załączniku nr 1 do slWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktore zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ s.A.,
ogolnymiwarunkami realizacji dostaw ()WRD) _ Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamÓwień
oraz lnstrukcją dla WykonawcÓw, zamieszczonymi na stronie https://dostawcv_weqIokoks.coiq'biz/,

zamÓwien ia potwierdzo

3)

4)

s)
6)
7)

orazŻe w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie \Ąfukonawcy

z ww. lnstrukcją.
2

oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku oferty wspÓlnej kaŻdy
\Ąłkonawca składający ofertę wspÓlną, spełnia warunki udziału w postępowaniu okreŚlone w SlWZ oraz
nie zachodzą wobec niego podstawy wyklucz enia z postępowania określonew SlWZ.

3.

oświadczenie podmiotów składających wspólną ofeńę:
oŚwiadczam w imieniu WykonawcÓw składających ofeńę, Że w przypadku zawarcia umowy na
wykonanie przedmiotu zamÓwienia, Wykonawcy składający wspÓlną ofeńę będą ponosic solidarną
odpowiedzia noŚc za n iewykonan ie lu b n iena lezyte wy konan ie zobowi ązania.
l

4

oświadczam,że jestem związany olertąprzez okres 60 dni

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ PARAMETRoW TEcHNlczNo - UżYTKoWYGH oFERoWANEGo PRzEDMtoTU
zAMoWlENlA, SPEŁN EN lA WYMAGAŃ PRAWNYC H, WYKAZ zAŁĄczoNYc H DoKU MENToW
PoTWI ERDzAJĄcYc H SPEŁN lAN E PRzEz oFERoWAN E DoSTAWY WYMAGAŃ oKREŚLoNYcH
PRzEz zAMAWIAJĄCEGo
l

l

: Dostawa częścizamiennych do przenośników stalowo-członowych dla potzeb Węglokoks
Kraj S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2022 (gr. mat. 295-40) nr sprawy: PRZZ/3142)

dotyczy

A. Parametry tech n iczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówien ia:
1. oferowany przedmiot zamÓwienia musi byc fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych i wykonany
zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną.

2. Pod pojęciem fabrycznie nowego, zamawiĄący Żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego
3'

przedmiot

zamÓwienia do skompletowania ktÓrego uzyto wyłącznie materiałÓw nowych' czyli takich, ktÓre nie były
remontowane, regenerowane i używane.
oferowany towar musi byc wolny od wad prawnych i tizycznych i nie naruszaÓ praw majątkowych i
niemajątkowych, znaków handlowych, patentow praw autorskich osÓb trzecich oraz musi byÓ zgodny ze
złoŻoną ofertą.

4. Człon łańcuchowy 82000 , 82200 podwÓjny z płytą stalowo-członową musi byĆ wykonany zgodnie z
rysunkiem XllG-318.
5. Wsporniki łączące blachę przenośnika płytowego z łubkami dodatkowo wzmocnione poprzecznym
zastrzałem.

6. Połączenie wspornik
7' Materiały wykonania

8.

- łubek, nitowane.
:

. Blachy : S355J2
. Wsporniki : S355J2
. Sworznie :41Cr4l42CrMo4 35 - 40 HRC (bez smarowniczek)
. Krązniki : 41Cr4l42CrMo4 35 - 40 HRC (bez wkładki PTFE)
. Łubki :41Cr4l42CrMo4 35 - 40 HRc
Poziom jakoŚcispoin wg PN-EN lSo 58'l7:2014-05

B. Załączone oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie pzez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego do złożeniawraz z oferta:

1. oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy iż oferowany

wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiejw zakresie wprowadzenia na -zgodnie ze wzorem Załącznika nr 5 do slwz.

2. oświadczenie, ze Świadectwo odbioru
odbioru przedmiotu zamÓwienia
Załącznika nr 3a do slwz..

i

3.1 według normy PN-EN 10204''2006 stanowic będzie podstawę
będzie załącznikiem do dokumentu dostawy zgodnie ze Wzorem

3. WzÓr deklaracjizgodnoŚci- oŚwiadczenie Producenta, lub jego upowaznionego przedstawiciela.

)Nazwa pliku

5. Dokumentacja techniczna wyrobu zawierająca rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamÓwienia,
potwierdzająca spełnienie przez oferowany wyrÓb Wymaganych przez Zamawiającego parametrÓw
techniczno- uzytkowych przedmiotu zamówienia.

)Nazwa pliku ...........
G. oświadczenia:
1. oŚwiadczam, Że oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza
praw majątkowych osob trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek
roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot

zamÓwienia praw tej osoby' w tym praw wynikających z tytułu własnoŚci przemysłowej, zobowiązuję się do
poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatkÓw z tym związanych, wliczając w to
koszty zapłacone przezZamawiającego narzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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WEGLOKO KS KRAJ S.A

42

oświadczam, Że wyrób oferowany jako równowazny spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego

3.

W

Załączniku Nr

1 do

slWZ

-

dotyczyt nie dotyczy (odpowiedńie skreŚlić).

oświadczam*** Że informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące tajemnicą
pzedsiębiorstwa W rozumieniu przepisÓw Ustawy
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U' z2020r.poz. 1913 t j.) tj spełniają łącznie trzy warunki:
informacja ma
(techniczny, techńologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub posiada wańośc gospodarczą),
nie została ujawniona do wiadomoŚci publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

z

1)
2)
3)

charakter

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnośćobjęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1...
4d.2...
4d.3..
***

-wypełnić jeżeli dotyczy

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik nr 3a do SIWZ

oŚWA DczEN

!E

vVYKoNAWcY

oświadczam,ze Świadectwo odbioru 3.1 według normy PN_EN 10204:2006 stanowic będzie
podstawę odbioru przedmiotu zamÓwienia i będzie załącznikiem do dokumentu dostawy.

sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik nr 4 do sIWz
Dotyczy: postępowania pn

OSWIA DCZEN IE WYKONAWCY

Działając W imieniu

NlP
1) w

[..

\A/ykonawcy

..' ''' |nazwalfirma],

''.'...]niniejszym oŚwiadczam,Że'.

stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

- nie

zachodzi przesłanka wykluczenia

z

postępowania okreŚlona

W ań' 7 ustawy z

dnia

13 kwietnia 2022 r. o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na tJkrainę

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.lJ. z2022 r. poz.B35);
- nie istnieje zakaz udzielania zamówienia okreŚlony w ań. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 20221576
B kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 83312014 dotyczącego ŚrodkÓw
w związku

z dnia

ograniczających

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

- nie są podejmowane inne prawem przewidziane Środki o charakterze sankcyjnym, niz te określone powyzej;

2) reprezentowany przeze mnie \Ałkonawca nie oferuje w zakresie przedmiotu zamÓwienia

wyrobÓw

pochodzących lub ktore zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.

imię, nazwisko i podpis osoby
umocowanej do reprezentacji Wykonawcy

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik Nr 5 do S|WZ

ośWADczENlE DoTYczĄcE PRzEDMloTU oFERTY
Wykonawca,

aw

-)

przypadku oferty wspÓlnej Pełnomocnik:
(pełna nazwa iadres)-

Nazwa wyrobu
(nazwa, nazwa handlowa, ty p, odmiana, gatunek, klasa, itp.)
Producent wyrobu:

Posiadane dokumenty, odniesienia:

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu oferily iŻ oferowany wyrob
spełnia Wymagania prawa polskiego
Ułii Europejskiejw zakresie wprowadzenió na
rynek
oŚwiadczam, ze przedmiot zamÓwienia dostarózony będzie w
opakowaniu --):

i

.

2.
D

lub

jednorazowym nie podlegającym zwrotowi'
zwrotnym

tj.:

(jeżelidotyczy Wypełnia Wykona wca okreŚlając rodzaj opakowania)

UWAGA! W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający
traktował będzie
opakowanie, jako opakowanie jednorazowe 'nie 'podlegające
.*roióńi.
Zwrot
opakowań
zwrotnych odbywa
się na koszt Wykonawcy.

3.

-)''
**)

oŚwiadczam, iŻ zobowiązuję się.do dalszego zagospodarowania
wytworzony ch przezsiebie odpadÓw
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawź-1ez&i aoty"ry -

w razie potrzeby nateŻy wypełnić dta kaŻdejpozycji (zadania)
oddzielnie)
zaznaczyĆ odpowiednio dla oferowanego wyrobi '

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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OKOKS KRAJ S.A.
Załącznik Nr 6 do SIWZ

MiejscowoŚĆ

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

oŚWADczENlE WYKoNAWGY WsPoLNIE UBIEGAJĄCEGo
slĘ o ZAMoWIENlE

1)

oświadczam,ze:
nie jestem w stanie likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłoŚci lub likwidacji oraz o ogłoszeniu
upadłoŚci zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu ,a układ nie przewiduje
zaspokojen ia wie rzycie i poprzez kwidację majątku u padłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnośĆ za wykonanie przedmiotu zamówienia'
l

2)

3)

li

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających oferźę.

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy/człon ka konsorcj

u

m

OSWIADCZENIE WYKONAWCY- dane do umowy

1.
!

Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku oferty wspÓlnej kazdy Wykonawca składający
ofeńę wspÓlną oświadcza. że:

jest czynnym* podatnikiem podatku od towarÓw i usług ijest uprawnionym do wystawiania faktur,

lub

!

jest zwoInionym* podatnikiem podatku od towarÓw i usług.

* - wybrać właściwąopcję i niepotrzebne
skreślić

2' Wykonawca składający niniejszą

ofertę, a W przypadku oferty wspolnej kazdy \ĄĄlkonawca składający
ofeńę wspolną oświadcza. że posiada
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U' z
2021 r. poz. 424 t.j.).

status

3. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspÓlnej kazdy Wykonawca składający
ofertę wspÓlną oświadcza. że jego właściwymuzędem skarbowym jest
:

(

nazwa Urzędu Skarbowego iadres )

4. osoba odpowiedzialna za realizację

umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony \Afukonawcy:

Pan/Pani
Nr telefonu

5.

E-mail do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
lstotne postanowlenia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

OKOKS KRAJ S.A.

Umowa
zawarta w dniu

w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa'')

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka Akcyjna

,41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego -

Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRs 0000955885, NlP 653-000-48-65, REGoN 27o034633,
BDo 000012274, wysokoŚc kapitału zakładowego'. 173'321.000'00 zł opłacony w całoŚci, zwaną w treści
Umowy Zamawiającym, W imieniu i na rzecz ktorego działają:

2.

a

Fi rmą

zarejestrowaną W
pod numerem KRS
.''.', będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
identyfikacyjny NIP
.', REGON
.... wysokośćkapitału zakładowego _...
...... PLN.,
zwaną w treściumowy Wykonawcą, w imienlu i na rzecz którego działają
.

L

2.

$ l.Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w

trybie konkursu ofeń pn.: dotyczy: Dostawa częścizamiennych do przenośników statowoczłonowych dla potrzeb Węglokoks Kraj S'A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2022 (gr. mat. 295-40)

nr sprawy: PRZZ/3142)
2. oferta złoŻona przez Wykonawcę.
3. Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia (slWZ).

s 2. Przedmiot umowv
1. Przedmiotem umowy jest: dostawa częścizamiennych do przenośnikÓw stalowo-członowych dla potrzeb
Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2022 (gr. mat' 295-40).
2. Wykonawca oŚwiadcza, Że Świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom

3'

Załącznika nr 1 do slWZ.
Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym w ofercie

\A/ykonawcy.

1'
1)
2)
2'
3.

4'

$ 3. Cena iwarunki płatności
WartośĆ Umowy nie przekroczy:
WańoŚć netto '.....'... '''''.'..,zł,
stawka VAT _ zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizaĄi umowy.
Ceny jednostkowe netto zgodnie z Załącznikiem nr''...' do Umowy'

Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofertą' W przypadku wystąpienia przez osobę
tzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw
autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know- how przez przedmiot zamÓwienia, Wykonawca
zobowiązuje się przystąpic do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego, a takze
ponieśc wszystkie koszty ztym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz
osÓb trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.
Wartośćumowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ S.A., w tym lub aukcji elektronicznej (ań.70
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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kc) zawiera Wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy do magazynow

Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem

5.
6.
'
7

1)
2)
3)
8.

9.
10'

11.

12'
13.

nie przewidzianego do zwrotu

i

na czas

oznakowania towaru.

transportu

oraz koszty

opakowania

Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy'
Zamawiającv, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci, z uwagi na charakter prowadzonej działalności
nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowan a faktyczna wartość
umowy netto będzie niŻsza od wartoŚci netto umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częŚci umowy.
W sytuacjach powodujących koniecznośc odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \AĄlkonawcy,
Zamawia1ący obciąŻy \AĄlkonawcę kosztami transpońu w wysokoŚci poniesionej pzezZamawiającego.
Dla okreŚlenia iloŚci oraz terminu dostaw, Zamawiający składac będzie Wykonawcy stosowne
zamÓwienia. Uważa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamÓwień Wykonawcy
przez Zamawiającego:
w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy), lub
przesłanie zamÓwienia faksem, lub
przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą w ,,Pońalu

Dostawcy''

co jest rÓwnoznaczne

z

dostarczeniem zamÓwienia' operacja

ta połączona jest z

automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamÓwienia na wskazany przez
Wykonawcę w złozonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiający jest uprawniony do doręczenia Wykonawcy zamÓwień nie pÓŹniej niz w ostatnim dniu
obowiązywania umowy.
Suma wańoŚci zamÓwień wystawionych przez ZamawiĄącego nie moze przekroczyc wartoŚci umowy.
WańoŚc odebranego towaru, ktorązapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia' Do mv. cen zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami'
Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury. Faktury niespełniające wymagań
określonychw niniejszym paragrafie nie będą akceptowane przez Zamawiającego,
Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiac będzie ZamawiĄącemu W terminie

wynikającym

z

właŚciwych przepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia

potwie rdzon ego przez magazy n Za mawiające go
Fakturę naleŻy wystawiĆ na:

WĘGLoKoKs KRAJ s.A., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek i przesłac na powyższy adres.
14. Faktury naleŻy wystawiaÓ na adres wskazany w zamÓwieniu oraz przesłaĆ na adres wskazany

15'
16.

w zamówieniu.

Faktury muszą byĆ wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod ktÓrym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonymprzezZamawiającego oraz numer
zamÓwienia.
Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb
rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposÓb zgodny z nazewnictwem stosowanym

w Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKWiU) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na faktuize
powinna byc zgodna z nazwąasońymentu okreŚlonego w umowie izamÓwieniu.

17. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktorym mowa
w ust. 12, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.

1B. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
nalezy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu'

19. Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni
kaIendarzowych od daty wpływu t'ai<iury do Zamawiającego. tltlyklucza się stosowanie zaliczek
i przedpłat.

20. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze'

21' \Ałkonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienłszej kolejności na
naleznoŚci głÓwnejwskazanejw tytule przelewu (ań. 451 s 1 Kc nie stosuje się).

poczet

22. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kazdorazowo tylko iwyłącznie

23'

na fakturach.

Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy ijest mozliwa tylko iwyłącznie poprzezzłoŻenie Zamawiająceńu
faktury korygującej.

24. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznoŚc głÓwna, naleznoŚć uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), W tym w szczegÓlności zabezpieczenie, zastaw,
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
niewazności.
25. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wierzytelnoŚcią wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj S.A'"'
26. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfaktury pieruvotnej.
27 ' Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelnoŚci wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oŚwiadczenia pzez
Zamawiającego o potrąceni u.
28' Strony ustalają jako datę zapłaty pzez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
29. NaleznoŚci wynikające z realizacji umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą byÓ
przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np. cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 kc, bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
30. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚÓ wobec
Zamaw iające g o z a r e alizację p rzed m otu u mowy.
31. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych nalezności jak i zobowiązań odbywac się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj.
Rozliczenia
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą W ramach
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawia1ącego a dokonana przezZamawiającego zapłata na
rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleznego
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy' _ (jeżeli dotyczy)
32. W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsoĘum firm Strony zgodnie ustalają,
Że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych nalezności jak
i zobowiązań odbywaĆ się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem \AĄlkonawcy
okreŚlonym W ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi
Wykonawcami z tytułu realizacji umowy odbywac się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnien, bez
udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz okreŚlonego
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotów
będących Wykonawcami z tytułu naleŻnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
33. Zamawiajacv oŚwiadcza, ze:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 000 48 65,
2) jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urzad Skarbowv w Warszawie
ul. Alojzeqo Felińskieqo 2A, 01-513 Warszawa,
3) posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U' 2020'935 tj.)
34. JeŹeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistńienia
i

zmiany.

35. W przypadku zmiany właŚciwych urzędÓw skarbowych ZamawiĄącego i/lub \Ąrlkonawcy, kaŻda
ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni
od daty jej dokonania.

36. ZamawiĄący oświadcza, Że będzie realizowac

płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, rzw' split payment.
37. Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi byc rachunkiem
38. dla ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
2021.2439t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
39. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikow VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowa wań. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. ordynacja podatkowa
(Dz. U. 2021.po2.1540 t.j.).

40. Przedmiot zakupu moŻe zostac sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego' W takim przypadku Wykonawca pozostanie zobowiązany względem Zamawiającego

1)
2)
3)
4)

w zakresie:

obowiązkÓw wynikających z rękojmi i gwarancji,
obowiązkow w zakresie dostawy, montazu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie obsługi

przedmiotu umowy,
Wymaganych warunkow technicznych i jakoŚciowych przedmiotu umowy,

odpowiedzialnoŚci

z

tyt' kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie

o ktÓrych mowa powyzej na warunkach izasadach określonych w postępowaniu/umowie'

obowiązkÓw,

41. Wykonawca oświadcza, ze:

sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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b)

42.
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jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur
lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług
Wvkonawca oŚwiadcza, ze jego właŚciwym urzędem skarbowym jest ...

43. Wvkonawca oświadcza'ze posiada status
..''.. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opóŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U'

44.
45.

2021.424 t j.).
Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o ktÓrym mowa
w ust. 33, pkt 3); ust.42 powyzej.
W przypadku opóŹnień w płatnościachkwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji.

46. Strony przewidują mozliwośćzmiany umowy poprzez obnizenie cen jednostkowych materiałÓw
wskazanych w załączniku nr ... '.. do umowy. Zmiana umowy w tym zakresie moze nastąpić w formie
pisemnego aneksu do Umowy lub poprzez złoŻenie przez Wykonawcę jednostronnego pisemnego
oŚwiadcze

n

ia Zamawiające mu.

s4 Termin

1

2
3

obowi

nla umowv

Umowa obowiązywac będzie od dnia
ZamÓwienie nie moze byc doręczone pÓzniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy'
Termin realizacji dostaw _ .........od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną.
$ 5 Gwarancia i postepowanie reklamacvine

1

2

Wykonawca udziela na przedmiot zamÓwienia gwarancji na okres:

... ' mieslęcy licząc od daty dostawy
przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego'
W uzasadnionych przypadkachZamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty
za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony o okres
.

postępowan ia rekla macyjnego.

3

4.
5.

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoŻy \ĄĄlkonawcy
pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyć i udzieliĆ Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi

czy reklamację uznaje i wskazac sposÓb jej załatwienia' Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego po
dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przezZamawiającego reklamacjido Wykońawcy'
Po stwierdzeniu koniecznoŚci wycofania z uŹytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną
przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela Wykonawcy'
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ, w terminie do 3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych

6

zgodniezzapisami$10.
W przypadku rozbieżnościstanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie

7

W przypadku uzyskania

B.

1)

2)
3)
2.
3.

1

2
3)

badań specjalistycznej jednostce badawczej.

wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca' ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określoneprzez Zamawiającego
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami s 10.
\ĄłsokoŚc kosztow badań określikazdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostac objęty nową gwarancją na takich samych zasadach
jak przedmiot umowy.
s 6 Badania kontrolne
Zamawiający zasIrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego zgodnoŚci z
deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakoŚciowymi oraz wydanymi
ceńyfikatami przez:
akredytowaną jednostkę uprawnioną do ceńyfikowania wyrobÓw, lub
akredytowane przez Polskie centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane pzez jednostkę uprawnioną do
certyfikowania wyrobow, uprawnione do badania towarow stanowiących przedmiot umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą.
Pobranie próbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty
zawiadomien ia Wykonawcy drogą faksową lu b elektron iczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
numerze dowodu dostawy partii materiałÓw lub wyrobu lub częŚci zamiennych maszynlurządzen
podlegających badaniom kontrolnym,
magazynie, w ktÓrym zostanie pobrana prÓbka towaru,
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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4'

terminie pobrania probki do badań kontrolnych
zlecono ich przeprowadzenie.

i

jej wielkoŚci wskazując jednoczeŚnie Jednostkę, ktÓrej

Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, w sposob uniemozliwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada Zamawiający
tj': Kopalnia, w ktorejzostanie pobrana prÓbka towaru.
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbkitowaru do badań oraz jejoznaczenia
w dogodny dla niego sposób.
\A|konawcy iZamawiĄącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym
ipzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓĘ mowa w ust. '1.

5. Z pobrania prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokÓł zawierający,
co najmniej, informacje określonew ust. 3, ktÓry podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wykonawcy umowy.
6. ProtokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje
7.
8.
9.

Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy pobieraniu prÓbek towaru
do badań.
W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu prÓbki towaru do badań,
protokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo
wn ies ien ia zastrzeŻeń d otyczących sposobu jej pobiera n ia.
Przekazanie prÓbki do badań jednostce wymienionej w ust' 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, iloŚc i nazwę pzekazanego do badań towaru oraz nazwisko i imię osoby
odbierającej próbkę do badań.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa W ust. 1 opinii

stwierdzającej niezgodnoŚc prÓbki towaru z Wymaganiami określonymi w ust' 1, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną '
10. W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o których mowa w ust. 9:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonymw umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w iloŚci rÓwnej wielkoŚci nierozchodowanej dostawy, o której
mowa w ust. 3 pkt 2' pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie zzapisami $ 10, z zastrzeŻeniem

2)
3)
4)
5)
11.
12.

13.

14'

ust.

1 1,

\Ałkonawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zuŻytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badania orazich pzeprowadzenia i wydańia
opinii,

Zamawiający moŻe zlecic, powtÓrne badania kontrolne prÓbki toŻsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
Wykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtornych badań, o ktorych mowa w pkt 3, jego

dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia iwydania opińii,
niezaleznie od uzyskanych wynikÓw,
dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktorej mowa W
ust. 1 mogą stanowić przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn lezących
po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru'
Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transpońem i na jego koszt.
W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz podjęciu
pzezZamawiającego decyzji o demontazu iwytranspońowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawionej przezZamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztÓw
W czasie realizacji umowy ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie izakresie, audytu warunkÓw techniczno - organizacyjnych oraz zgodności
procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę certyfikatami.
W audycie, o ktorym mowa w ust. 13, oprÓcz upowaznionych przedstawicieli Zamawia)ącego mogą
uczestniczyc, na zaproszenie Zamawiającego, rÓwniez przedstawiciele akredytowanej jednostki
certyfikującej.

1.
2.
3'
4.

Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
w terminach określonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 do 13'00, chyba, ze uzgodniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostaÓ wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym
dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transpońem własnym i
do WĘGLoKoKs KRAJ s.A. KWK Bobrek _ Piekary, Ruch Bobrek.

na koszt

własny

Towar winien być oznakowany W sposÓb umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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$ 7. Obowiazki Wvkonawcv

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc przedmiot zamówienia zgodny ze złoŻonąofertą'
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5.
6.
7

KRAJ S

1

Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadow niebezpiecznych powstałych
w wyniku procesu produkcji z materiałÓw dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty odbioru powyzszych

odpadÓw ponosi \A/ykonawca.
Braki w dostawach towaru, Zamawia1ący zobowiązany jest podaĆ Wykonawcy do wiadomoŚci pisemnie,
faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. Wykonawca winien w
ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zając stanowisko, co do brakÓw w towarze.
Jezeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał za
niedostarczony.

'

8.
9. Z

chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, \AĄlkonawca zobowiązany jest dostarczyÓ do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą partią wyrobÓw sporządzone W języku polskim dokumenty, potwierdżające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań określonych przezZamawiającego:

1)

Przy każdej dostawie:

2)

Po zakończeniu realizacjizadania (wrazz odbiorem końcowym)

- instrukcja (uzytkowania, stosowania) - jezelidotyczy
- dowod wydania materiału (WZ),
- Świadectwo jakoŚci,
- deklaracja zgodnoŚci,
- Świadectwo gwarancyjne,
- Świadectwo odbioru 3.1

- ProtokÓł kompletnoŚci dostawy.
- ProtokÓł zdawczo-odbiorczy.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Portalu Dostawcy WĘGLOKOKS KRAJ S.A. dowodów
dostaw oraz dołączania wydrukÓw do kazdej realizowanej dostawy.
10 Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
11
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny koszt.
Zamawiającv powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną o mozliwości odbioru opakowań
w terminie:

1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań - jeŻeti dotyczy
2) do 180 dni od dnia przyjęcia towaru _ dotyczy bębnow po linach, kablach i przewodach - jeżeti dotyczy
12. Jezeli\Ałkonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o możliwościodbioru opakowań zwrotnyóh,

1)
2)
1

2
1)

2)
3

4
5

6
7
B

I
3

nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:
dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby \Afukonawcy na koszt Wykonawcy, zgodnie z cennikiem
przewoŹnika,

unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.
$ 8. obowiązki Zamawiaiaceqo
ZamawiĄący zobowiązany jest do wystawiania zamowień' ktÓre będą podpisywane lub przekazvwane
?.. podpisu (w przypadku zamÓwień elektronicznych) przez osoby upowaznione ze śtrony
Zamawiającego.
Zamowienie winno okreŚlaĆ:

identyfikatory umowy,

sygnaturę postępowania o udzielenie zamowienia,

datę i numer zamÓwienia,
przedmiot zamówienia,
iloŚci i jednostki miar,
ceny jednostkowe netto,
ogÓlną wartoścnetto zamÓwienia,
termin realizacji zamÓwienia,
miejsce dostawy.

Ze strony

Zamawiającego osobą odpowiedzialną

za

realizację umowy

w zawartej umowie lub branzysta sporządzający zamowienie'

$ 9. Zakres

są

osoby wymienione

zeczowv przedmiotu umowv

Zakres rzeczowy zgodnie zZałącznikiem Nr 1 do SIWZ'

$ 10. Karv umowne iodszkodowania

1)

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
Wy ko n awca zo bowiąza ny jest zapłacić Zamawiającem u ka ry u mowne:
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

\\N
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W WysokoŚci 10%

wartościnetto niezrealiz.owanej częŚci umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym przypioru
nie mi zistosowania lit' b i lit.
c w zakresie zamówień niezrealizowanych do dnia odstąpiónia od umowy,
w wysokości10% umownej wartości netto towaru okreŚioneg o kazdoraźowo w niezrealizowanej
części

a)

b)

zamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za które
od[owiida
Wykonawca,

w

0'2% umownej wańoŚci netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w zamowieniu,
nie dostarczonego w.terminie zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczon1ido dnia dostarczenia
towar u, przy

c)

d)
e)
2)

a)

b)

2

3.

4
5.
1)

2)
3)
6.

I

wysokoŚci

czym od 31 dnia zwłoki kara umowna licz.ona będzie w wysokościo,sw' Wprzypadku definitywnegó
braku realizaĄi zam!.wienia lub jego częŚci, w sytuacji gdy nie odstąpiono oo uńowy, kara
umowńa
rowna jest wartoŚci niezrealizowanego zamÓwienia za-oótińitywny orjr realizacji zamówienia
lub jego
uznaje się w szczegÓlności oświadczenieWykonawci o óostąpieniu od realizacji zamÓwi'en]a
9zęści
lub jegoczęŚci oraz sytuację, w której kwota kary umownej ziytułu zwibt<i w realizacji
zómÓwienia lub
jego częściosiągnie wartoŚĆ niezrealizowanego zamÓwienii luo.|ego
częŚci.
w wysokoŚci 0,2% wartoŚci netto towaru zgłoszonego do reklamicji za kaŻdy rozpoczęty
dzień zwłoki w
'3,
jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okolicznoŚći, o ktorych
mówa w $ 5ust.
w wysokoŚci 0,2% wańoŚci netto podlegającego wymianie towaru za kaz{y dzień zwłoki (w przypadkach
okreŚlonych w $ 5 ust' 5 lub 7 orazw$ 6 ust. Ó pki t),
ZamawiĄący zobowiązuje się zapłacic Wykonawcy kary umowne:
w wysokoŚci 10% umownej wartoŚci netto towaru okreŚlonego kazdorazowo W niezrealizowanym
zamowieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwienia z powoóu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada
Zamawiający,
w wysokoŚci 0,1o/o umownej wartoŚci netto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru
zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki'
W razie opoŹnienia \A/ykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwie nia, Zamawiający uprawniony jest
do
nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych iloŚcodpowiada iloŚci towarÓw ź óóstarczenień
ńtorycn
Wykonawca się opÓŹnia. W przypadku, gdy zakup towarow zostanie dokonany za cenę wyŻsząod
ceny
wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciąŻy Wykonawcę ,ózni"ą pomięozy
beną, pó
Ękiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umówie.
Zamawiający niezaleŻnie od zastrzezonych kai umownych ma prawo domagania się od \ĄĄlkonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wartoŚci dktycznie poniesionyc-h strat oraz uiraconycń
korzyŚci.

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie
do zapłaty
stanowic będzie nota księgowa
Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:
datę dostarczenia pańii towaru do magazyn u Zamawiającego, wpisa nąprzez magazyniera
do dokumentu
dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie ińrormacje nibzoęone ól"'oot um"ntu dostawy,
potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub

9"tę przyjęcia do magazynl pańii towaru

WsytuacjikiedynieodstąpionosJJ'ffidstąpicodrealizacjizamÓwienia
lezących po stronie \A/ykonawcy
'przyczyn
pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:

z

1)

2)
3)

4)
5)

depozytowógo, potwierdzoną pisemną informacją

Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy, lub
datę.dostarczenia przezWykonawcę partii towaru wolnego od wad w miejsce partii reklamowanej,
potwierdzoną w sposÓb opisany w pkt. ,t.
Za naliczanie kar umownych, o ktÓrych mowa w ust. '1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branzysta
jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwienie'

i

naliczyc rary uńowne zgodnió z postanowienlami $10 ust.1

otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia \Ąłkonawcy o odmowie rozpatzenia reklamacji,

otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonbwcy

o

odmowie wymiany pańii towaru,

co do ktÓrej \A/ykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatizeniu reklamicjiwyliczona zgodnie z$
10 ust.1
pkt 1 lit d, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona
zgodnie z $ 10
ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wartoŚci reklamowanego towaru,
nabycia pzezZamawiającego u innego kontrahenta tow}rÓw, w ilościwyspecyfikowanejw niezrealizowanym
z-a mÓwie n u, z ktory ch d osta rczen ie m \Ąr!
ko nawca s ię opoŹ n ia.
odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dia przekazywania zamÓwien
uwaza się
za skuteczne.
i

2.

3.

Dopuszcza

się

odstąpienie

od

realizacji zamówienia

po

a Zamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

\\'\

uzgodnieniu między Wykonawcą
str. 30
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1.

2'
1)
3.
1)

2)
3)
a)
b)
1.

KS KRAJ

$ 12. Odstapienie od umowv

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagrozenia bezpieczeństwa mienia
Zamawiającego lub zdrowia, zycia pracownikÓw' Prawo to Zamawiaiący moze wykonywac w ciągu 30 dni
od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisow prawa skutkujących
powstaniem wlw zagroŻeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z
tytułu wykonania częŚci umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)
w przypadku:
utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynności objętej
przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Prawo to Zamawiający moze wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomoŚcio
zaistnieniu tych okoliczności.''
ZamawiĄącemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz) zzachowaniem okresu

wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, określonego W odrębnym oŚwiadczeniu,
przypadku:

W

ograniczenia produkcji lub reorganizaĄiw jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących
mozliwoŚc wykorzystania uwolnionych środkÓw produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej
r ealizacji pr zez Zamawi ające g o Świ ad cz e ń o bj
ęty c h u m oWą.
zmian w strukturze organizacyjnejZamawiĄącego, skutkującej tym Że świadczenie objęte umową nie
moze byc zrealizowane

niewykonywania

lub nienalezytego

\Ą/ykonawcy , przy czym za''

wykonywania zamÓwienia

z

przyczyn lezących

po stronie

niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji
umowy w całościlub w częŚci,
nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposob niezgodny ze
sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamÓwienia jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
$ 13. Ochrona danvch osobowvch
\A/ykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych, w związku z
realizacją dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych technicznych ŚrodkÓw ochrony danych
osobowych prze[ltarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami prawa a w szczegÓlnoŚci

i

z ustawą zdnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz'U.2019.1781t.j. z dnia 19.09.2019),
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetv,tarzaniem danych osobowych i w sprawie

2'
3'
4'

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez
polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących
przeM'tazania i ochrony danych osobowych.
Wykonawca i Zamawiający oŚwiadczają, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwienia/umowy znająprzepisy dotyczące ochrony
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniające do przetwarzania danych
osobowych.

Wykonawca i ZamawiĄący oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane wzwiązku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia i/lub realizacja umowy zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niezbędne do jej realizacji, a po tym
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy.
$ 14 Przetwazanie danvch osobowvch
Zgodnie zart.13 ust.1 iust.2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przeM'tarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46IwE

(ogólne rozporządzenie
Zamawiający informuje,

1)

iz:

o

ochronie danych), (Dz.U'UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo,

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ s.A. z siedzibą
Piekarach Sląskich (41-940) przy ul. Gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000955885, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych opłacony w całoŚci, podatnikiem
od towarÓw i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000_48-65,
REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, wwrv.weglokokskraj.pt,

w

zwany da lej Admi n istratorem.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

\NA,\
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2)
3)

4)

Dane

kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych
W WĘGLoKoKS KRAJ
adres4,1-905Bytom,ul.Konstytucji76adrese-mail:@,tel.327181667'

S'A..:

Przetv'tarzanie przekaz.anycn przóz Wykonawcę
oanycń-ist'owych moze dotyczyc reprezentantÓw,
właścicielilu b pracown ikÓw \AĄkonawcy.
Dane Wykonawcy są rownióz pr=et*"rr'ane
celu zapewnienia komunikacji

między stronami,
.w
dokonywania analiz..rynkowych, opracowywania
strategii i prognoz oraz promowania produktów
Administratora' a jeślizasziaby.tai<a potizeba
takze w'celu dóchodzenia i ńinoyr<acii naleznoŚci
w oparciu o tzw' prawnie uzasadnione inieresy
Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust' 1 lit' f)
RoDo'
5)
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych
rÓwniez
6i-.i;;;ęlne
do
wykonania
ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikaJącego
ustawy o podatku dochodowym
od osÓb fizycznych i prawnych, ustai,y
'.iffiolnościz
o1ayo geólogiczne
i!Órnicze,
u"ń',iv-[oo"ks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy'o rachunkowości na}odsiawie
art.'o ust' 't lit. c) RoDo,
6)
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane Są wyłącznie
w zakiesle zwlązaiym z rJa1zacjąpowyzszych
celÓw' Administrator moze udostępniĆ oane oso'oowe
wyronańcy innym oodiorcoń s*iadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. oane rnryr.onawcy będą
rÓwniez udostępniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw
prawa oraz podmioi".
rzaiącym,z ktÓrymi
il''"t*;
Administrator zawarł umowę o powierzeniu.pizetwaizania
oańych
osooowycn, w-załresie niezbędnym
'')
do wykonania przez nich zleceń dla Adminisiratora'
7)
Dane osobowe Wykon-awcy będą przeŃvarzane
.w ołresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a także 5 lat po jógo zakończeniu.
Dane oiobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8)
Wykonawca posiada
.prawo dostępu do treściswoich danych. oraz prawo ich sprostowania,
ograniózenia przetlltarzania, pia*'o oo przenoszenia
oańycn, p;ń;
e)

;xT::il';;xili1",l,'uln'u"'",

Wykonawca ma prawo Wxiesienia skargi og,ln9p9ltora
ochrony. Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ S'A': adres; 4'1-9o5 Bytom, ul. KónstytucJi z6 adres
ioofuwegń-fońti"ipl , tel.32 71B 16
67 lub do Prezesa UrzędY ochrony Danycń ośooowyóń, "-ń"1l,
J.
śi"*r.i
ioo-jgs warsz'awa, gdy uzna, iŻ
przetutarzanie danych osobowych wykonbwcy
narusza przepisy RoDo.

t"o.u,

s
*n,*",""u t.."''..r"n," arooo*,"*o*"oo
Wtrakcierealizacjiż.'o'oprzestrzeganiaprzepisówprawnych
tu.

W zakresie ochrony Środowiska oraz zapisów

w

'dla

lnsirukcji
wyr."ń"*io' obowiązującej
WĘGLoKoKS KRAJ S.A' zamieszczonej n' śt.ni"rriiós:iństawcy-weglokoks.coig.bizl'

l3;,ffii#.

1)

2)
2.

Wykonawca oraz Zamaw-iający,nie
swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw- obowiązującego
'o1"u
prawa. Zakaz
przedstawicieliWykonawcy oraz innyón óśodozidła;ą"vcr''
1en dotyczy takŻe pracownikÓw,
*l"go
imieniu lub na jego rzeczi odnosi się
w szczegÓlnoŚcido zachowań, ktÓre mogą prowadzicdb, ' '
popełnienia przestępstw określonych w ait.'ł
o ustaw/iJnl a 28 paŻdziernika 2OO2r. o odpowiedzialnoŚci
podmiotÓw zbiorowych za czyny źabronione poo
grozoą xii(óz v z 2O2O r., poz. 358 z poż. zm),
popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie
z
ainia ro r<wieińia 1993 roku'ó .*ilćr^niu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z2O2O r.
$oz.19j3).
Wykonawca oraz Zamaw!"Ę.y winjen zapobiegac
wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli' Gwarantują i zobowiązują
się, zó ni" ńięó'"iy i ni" *rę
a"iowi'ny lub prowizji;
jak rÓwniez nie zgadzały się i nie zgoóźą
śięna zapłatę p'rowizji pracownikowi
"źąz^ai"l lub przedstawicielowi
drugiej Strony w związku z pizeomiotóm póstępowanii
illrio'uńo*ą.

s
Stronyzobowiązująsięmacjitechnicznych,organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzaj-emnie'
w zw.iązku z wykonywaniem
ido niewykorzystywania ich w''Jar<inłńwiet
17.

1nnyń celu niz

Umowy

okreŚlony W Umowie, atakŻe
.
do zachowania w tajemnicy
tych ińformacji, ktÓrych i;"'ń"ni" osobom trzecim
lub wykorzystanie ich
przez Strony W innym celu niz przeóm.iot
ń"óJ1,o11 n"r^.:ć-ńtó*.v Stron w czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. wyt<onawc'a
o*virlły1" do wiadomości, ze wszystkie dane
będące przedmiotem bądz wynikie
pr."ń"rr.ania na pooitawń rj.o*y .| *ń''-ńń
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje
^
usunlęcia d;ny;h- ńdących własnościąZamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy.czym Wykonawca ma prawo
po jednej kopii wszystkich
'
- zachowaĆ
dokumentÓw i informacji pozyśłanych

u'"'v,

2.

3

się do

w źwiązku ż uńó','ią.
Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie
dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przetltarzania na podstawie Umowy są prlY'nie
ónronioń| tajemnicą Zamawiającego ibez wyraŹnej
zgody ZamawiĄącego nie mogą bye pzóz Wyko.il;;, j"i"
iiacownlt<ow lub jakiekolwiek osoby, za
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowaĆ, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez

4

Zamawiającego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalnew następujących

1)

2)
3)
5.

sytuacjach:

Wykonawca moŻe W razie potrzeby dzielic Się informacjami związanymi z realizaĄą Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem

1)

zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;

Wykonawca moŻe ujawniac informacje osobom trzecim' takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej'
Wykonawca moŻe ujawniać informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisów prawa.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw ZamawiĄącego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całości,o ile nie wynika to z innych pośtanowień
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji, zzastrzeŻeniem ust' 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkÓw technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczĄąc je przed
n ieupowaŻn ionym dostępem, uszkodzen iem i/lub n ieu prawn ioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przezktorąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.

2)
3)
6.
7.

B

9

$ 18. Ochrona informacii nieiawnvch

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (D2.U.201 9.742 t.j.).

z dnia

5 sierpnia 2O1Or'

s 19. Siła vwższa

2

Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŻeli jej
real izację u n iemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częścina stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani
przeciw działac przy zachowan u na lezytej sta ra n n ości'
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlności:
klęskizywiołowe np. poŻar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp',
akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
i

3.

a)
b)

c)
4.
5

I

powazne zakłÓcen ia w fu n kcjonowan iu tra nsportu,
Strony zobowiązująsię wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznoŚc siły wyŻszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niŻ siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana termińu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
$ 20. Nadzór i koordvnacia

Ze strony Zamawiającego osobą/osobami

':n:'"::':-'":lf

i5'

upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi

za

nadzÓr nad

:-ffir'

osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamowień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją
i

2.

terminowoŚcią dostaw jest:

tel.

..
..... e- mail ..
Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją

:'"'l:::: 'jo''"l'ł3i

'' ''
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E_maiIdo obsługizamówień generowanych w portalu Dostawcy ( LDo
3.

Zmiana osob odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizację umowy, Wymagane jest pisemne powiadomienie
drugiej strony umowy.

W

1

związku

z

b)

c)

d)

$ 21. Postanowlenia dodatkowe

sytuacją, jaka zaistniała na skutek wojny pomiędzy Federacją Rosyjską,

a Ukrainą, Wykonawca oŚwiadcza, że stosuje się do obowiązujących przepisóW prawa wprowadzających
sankcje nie wspołpracuje podmiotami objętymi sankcjami, czy teŻ w zakresie, ktÓry jest
objęty sankcjami. Nadto Wykonawca oŚwiadcza, Że ani on sam, ani zaden członek jego zaządu, ani tez
jego benefii1enci rzeczywiŚci nie są objęci sankcjami. W szczegolności Wykonawca oŚwiadcza, Że
stosuje się do:
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r' o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę orazsłuŻących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U' z2022 r. poz.835);
rozporządzenia Rady (WE) nr 76512006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środkÓw ograniczających
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusiw agresji Rosjiwobec Ukrainy;
rozporządzenia Rady (UE) nr 26912014 z dnia 17 marca 2014 r' w sprawie środkÓw ograniczających w
odniesieniu do działań podwazających integralnoŚĆ terytorialną, suwerennośc i niezaleznoŚc Ukrainy lub

i

a)

z

im zagraŻających;
rozporządzenia Rady (UE) nr B33l2014 z dnia 31 lipca 2014 r' dotyczącego środkÓw ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
Wykonawcy oŚwiadczają,
zachodzi wobec
przesłanka wykluczenia
z postępowania okreŚlona w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r' o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuŻących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z2022 r. poz.835) oraz nie istnieje zakaz udzielania zamÓwienia określony w art. 5k
Rozporządzenia Rady (UE) nr 20221576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)
nr 83312014 dotyczącego Środkow ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie'
Wykonawca oŚwiadcza, ze wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamowienia) wyroby nie pochodzą,
ani nie zostały wywiezione z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.
Wykonawca oŚwiadcza, Że nie są podejmowane wobec niego inne prawem przewidziane środki o
charakterze sankcyjnym niz te okreŚlone W ust. 1'
Jezeli ktorakolwiek z okolicznościzawartychw powyższych ust' 1-4 staniesię nieaktualna, wÓwczas
Wykonawca zobowiązują się niezwłocznie powiadomic o tym Zamawiającego za poŚrednictwem poczty
e-mail, nie pozniej niz w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okolicznoŚci.
Niezaleznie od podstaw odstąpienia od Umowy określonychw jej treści,Zamawiający uprawniony jest
do odstąpienia od Umowy w całoŚci lub częŚci w przypadku , gdy zajdzie co najmniejjedna z ponizszych
okoliczności:
wobec Wykonawcy zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia z postępowania określona w ań.
7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczegÓlnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuŻącychochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz' U. z 2022 r.

Że nie

2

3

4
5

6.

a)

)

nich

poz.835);

b)

wobec \A/ykonawcy zaistnieje zakaz udzielania zamÓwienia okreŚlony w ań. 5k Rozpoządzenia Rady
(UE) nr 20221576 z dnia B kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833t2O14
dotyczącego środkowograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na

c)

wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (zamÓwienia) wyroby pochodzą lub zostały wywiezione z
Białorusi lub Federacji Rosyjskiej;
Wykonawca nie stosuje się do obowiązujących przepisÓw prawa wprowadzających sankcje w związku
zwojną pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą lub wspołpracuje z podmiotami objętymisankcjami, czy
tez w zakresie, ktÓry jest objęty sankcjami.
wobec Wykonawcy podejmowane są inne prawem przewidziane środki o charakterze sankcyjnym niz te
określonew ust. '1'
Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o ktÓrym mowa
w ust' 6, w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez niego wiedzy o okoliczności stanowiącej

d)
e)
7

'

Ukrainie;

podstawę odstąpienia.

1'
2'
1)

$ 22. Postanowienia końcowe
Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji

bezpoŚrednich.

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizaĄi dostawy pÓŹniejszego niz określony
w umowie:
w zamÓwieniu poprzez określenie innego terminu,
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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2)
3.
4.

5.

6.
7.
8'

po przekazaniu zamowienia, dla zamowień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o
zmianie terminu realizacji zamÓwienia wysłaną e_mailem wskazującą inny niz pierwotny termin realizacji.
W kazdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamÓwienia po przekazaniu oświadczenia
Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e- mailem'
W przypadku braku mozliwościpolubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznością bezpośredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ S.A. (w tym m'in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji,
doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takze wszystkich czynności związanych z
wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLoKOKS KRAJ S.A. wynikających z zawieranej umowy,
kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzÓr nad
realizaĄą umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego

od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie
pracownikow WĘGLOKOKS KRAJ S.A' przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizaĄą Umowy'

Zakaz ten nie dotyczy pracownikow Zamawiającego, wykonujących narzecz firm obcych czynnoŚci, ktÓre
na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia
od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego
wiedzy o powyŹszych okolicznoŚciach.
W sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej waŻnoŚci formy pisemnejw postaci aneksu
do umowy, zzastrzeŻeniem $ 3 ust. 45.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej

ze

Stron.

Załącznik do umowy: Załącznik nr 1
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